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„Az ember, mint önérték és az ember, mint a társadalom  

számára hasznos érték dichotómiája hatja át  
a fogyatékosügy egészét.” (Laki & Tóth, 2013) 

 
A sajátos nevelési igény az elmúlt évek divatos kifejezésévé vált, annak 
ellenére, hogy sokszor valódi tartalmát pontosan ismernénk. Ugyanakkor 
mindez kevésbé érezhető a fogyatékossággal élő kifejezésre, mely talán 
egyértelműbbé teszi a képesség vagy készségbeli hiányt, adott esetben a 
speciális szükségleteket igénylő emberek csoportját. Míg az előbbi a 
közoktatásban, az utóbbi a felsőoktatásban megjelenő fogalom, azonos 
tartalommal.  

Tanulmányomban rövid helyzetképet és értékelést kívánok adni arról, 
hogy valójában az oktatási rendszer miként képes befogadni azokat a 
fiatalokat, akik valamilyen sajátossággal/fogyatékossággal rendelkeznek. 
Mit jelent sajátos nevelési igényű tanulóként az oktatási rendszerben 
„túlélni” az elvárásokat, miként lesznek képesek a továbbtanulásra – akár 
a középiskolai, vagy akár a felsőoktatási színtereken.  

 
Fogyatékosság, sajátos nevelési igényű tanuló, 
fogyatékossággal élő hallgatók 
 
A KSH Módszertani fogalomtárában az alábbiak szerint fogalmazza meg a 
fogyatékosságot: „Fogyatékos az, akinek olyan véglegesnek tűnő, 
feltételezhetően az egész további életére kiható testi vagy értelmi, illetve 
érzékszervi fogyatékossága van, amely gátolja őt a normális, a 
megszokott, a hagyományosan elvárható életvitel gyakorlásában” (KSH, 
2007). 

„A fogyatékosság az egyénnel szemben támasztott személyi, 
társadalmi, foglalkozási vagy törvényes igények, kötelezettségek 
teljesítését biztosító képességek károsodás miatti kedvezőtlen irányba 
történő változása. A fogyatékosság mindig meghatározott tevékenységre 
vonatkozik (önellátási fogyatékosság, mozgási fogyatékosság, a látás 
fogyatékossága, a hallás fogyatékossága stb.). A fogyatékosság lehet 
részleges vagy teljes, elkülöníthetők enyhe, mérsékelt, közepes mértékű 
vagy súlyos kategóriák” (Kapitány, 2015). 

„A különleges oktatást, nevelést és rehabilitációs célú fejlesztést igénylő 
gyermekekre vonatkozó törvényi szabályozás elsőként a maga idejében 
nagy áttörésnek számító 1993. évi közoktatási törvényben jelent meg. 
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Korszerűnek számított, bár a „fogyatékosság–más fogyatékosság” 
dichotómia bevezetésével sok évre meghatározta az SNI-kérdésekhez 
történő általános és nem feltétlenül pozitív viszonyulást” (Csépe, 2008). 

A közoktatás által használt sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 
fogalom tehát speciális tartalomra utal. Ennek megfelelően sajátos 
nevelési igényű gyermek, tanuló (SNI): „Az a különleges bánásmódot 
igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 
alapján: mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd” (2011. évi 
CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 4. § 25. bekezdés). 

„Egy - az OECD által készített - nemzetközi összehasonlító tanulmány 
három nagyobb csoportját különböztette meg a speciális oktatási 
szükségletnek. Az ’A’ kategóriába tartoznak a szervi rendellenességen 
alapuló fogyatékosságból, a ’B’ kategóriába a nem szervi rendellenességen 
alapuló tanulási nehézségekből fakadó szükségletek, a ’C’ kategóriába 
pedig az olyan speciális szükségletek, melyek alapja valamilyen 
társadalmi, kulturális vagy nyelvi jellemző (például a kisebbségek vagy a 
bevándorlók esetében)” (Kőpatakiné, Mayer & Singer, 2007). 

Az oktatás további színterein részben e fogalmakkal/kategóriákkal, 
részben pedig a fogyatékossággal élő hallgató meghatározással 
találkozhatunk. Ez utóbbi meghatározás a fogyatékossággal élő személy 
megnevezésből vezethető le. A fogyatékossággal élő “az a személy, aki 
tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, 
értelmi, pszicho szociális károsodással – illetve ezek bármilyen 
halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős 
akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi 
részvételt korlátozza vagy gátolja” (2013. évi törvény). 

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) fogyatékosság 
meghatározása szerint a fogyatékosság nem zárja ki az egészséget, nem 
tekinthető betegségnek, hanem egy állapot. A WHO meghatározásában a 
fogyatékosság egy átfogó kifejezés, amely a fogyatékosságokat, a 
tevékenységi korlátozásokat és a részvételi korlátozásokat foglalja 
magában. A károsodás a test működésében vagy felépítésében jelent 
problémát. A tevékenységi korlátozás az a nehézség, amellyel az egyén 
szembesül feladatainak elvégzése vagy végrehajtása során; míg a 
részvételi korlátozás olyan probléma, amelyet az egyén az 
élethelyzetekben való részvétel során tapasztal. A fogyatékosság tehát 
nem csupán egészségügyi probléma. Ez egy komplex jelenség, amely 
tükrözi az ember testének és a társadalomnak a kölcsönhatásait, 
amelyben él. 

Magyarországon a felsőoktatást a 2011. évi CCIV. törvény (a nemzeti 
felsőoktatásról) szabályozza, beleértve a fogyatékossággal élő hallgatókra 
vonatkozó paragrafusokat is. A törvény szerint - a hazai felsőoktatásban – 
„fogyatékossággal élő hallgatónak minősül az, aki mozgásszervi, 
érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 
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vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd”. 

 
Oktatási kérdések – társadalmi kérdések 
 
„A 2019/2020-as tanévben a köznevelés és felsőoktatás képzésein 
összesen Magyarországon 1.838.180 gyermek és fiatal vesz részt a 
köznevelés és a felsőoktatás különböző szintű képzéseiben. 330.539 fő 
(gyermek) óvodai nevelésben, 723.540 fő általános iskolai, 496.506 
tanuló középfokú oktatásban részesül. 2.485 fő pedig súlyos és 
halmozottan fogyatékos gyermek fejlesztő nevelés-oktatás keretében 
teljesíti tankötelezettségét. Felsőoktatási intézményekben ugyanebben a 
tanévben 285.110 hallgató folytat tanulmányokat.” (KSH, 2019)  

Az oktatásban résztvevők körében ugyanakkor eltérő arányban, de 
folyamatosan emelkedő számarányban vesznek részt a KSH 
adatgyűjtésének megfelelő elnevezéssel - az ún. „integráltan és külön 
csoportban nevelt, oktatott sajátos nevelési igényűnek” tartott tanulók, 
fiatalok. Az érintett csoport 6-8%-a az köznevelésben összesen 
résztvevők körének. 
 

1. sz. táblázat. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (gyógypedagógiai 
oktatás) a köznevelési intézményekben, 2016-2018, 2019-2020-as tanév 

 2016. 2017. 2018. 2019-2020. 
fő/tanuló 85 730 87 411 89 056 93 800 (egészre kerekítve) 

Forrás: http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp 
 

A sajátos nevelési igény évek óta a fiúk esetében jelenik meg 
dominánsan. Ezt mutatja nemekre történő lebontás, amelyből látható, 
hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 1/3-a (2016 – 34%, 
2017-33,8%, 2018 – 34%) a lányokból tevődik össze, a további 2/3-a a 
fiúk csoportját erősíti. Az alábbi ábrán pedig látható a közoktatásban 
résztvevők köre, az oktatási rendszer intézményeinek megoszlásában. 
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1. sz. ábra. Oktatási intézményekben résztvevők köre és a speciális nevelési 
igényben részesülők köre (fő) 

330 539

723 540

489 477

10 310

56 581

17 411

Óvoda

Általános iskola (nappali és
felnőttképzés)

Középiskola - összevontan*

integráltan és külön csoportban nevelt, oktatott sajátos nevelési igényűek
összesen

gyerekek/tanulók létszáma összesen

 
*Középiskola: Szakközépiskola, szakgimnázium, gimnázium – szakiskolák nélkül 

Forrás: Oktatási adatok, 2019/2020 (előzetes adatok), KSH 
 

Az óvodai nevelésben (összesen) résztvevők 3,1%-a, az általános 
iskolások 7,8%-a és a középiskolai oktatásban résztvevők 3,6%-a 
tekinthető sajátos nevelési igénnyel rendelkezőnek, a speciális szakiskolák 
esetében ez a szám 100%-os. (A fejlesztő nevelés-oktatásban résztvevők 
száma 2.585 fő.) 

A sajátos igényű tanulók száma az elmúlt években jelentősen 
emelkedett, mely a társadalom oktatási és kiegészítő intézményei 
számára kiemelkedő terhet jelent. „A sajátos nevelési igényű gyermekek 
oktatásának kérdése egyszerre speciális és általános kérdés. speciális 
abban az értelemben, hogy a korszerű, komplex eljárásokkal végzett 
diagnózis alapján kialakított fejlesztő célú oktatás magasan képzett 
szakemberek közreműködését, minőségi és különleges taneszközök 
biztosítását, ezek rendszerbe foglalt szabályozását igényli” (Csépe, 2009). 

Az oktatás szereplői és módszertani sajátosságai mellett a társadalom 
integrációs törekvéseinek megvalósulása sem elhanyagolandó szempont. 
A sajátos nevelési igény, illetve a fogyatékossággal élő emberekkel, jelen 
esetben a fogyatékossággal élő tanulókkal kapcsolatos nézeteink még 
mindig erőteljes ellentmondásokat tartalmaznak. Az egészséges 
társadalom víziójában a mássággal való élés, a sajátos közeg életterének 
megismerése, egyben elfogadása olyan szociális kompetenciákat igényel, 
melyek beékelődése kora gyermekkorunktól fogva szükséges. Ezáltal 
viszont olyan tudásra tudunk szert tenni, mellyel a későbbi életutunk 
során képesek vagyunk megkülönböztetni a társadalom normáitól való 
eltéréseket.  

A sajátos nevelési igény, illetve a fogyatékossággal élés speciális 
élethelyzet, meghatározza az egyén/a tanuló/a diák jövőjét, részvételét a 
társadalmi élet összes területén. E tekintetben az is felelősség tehát, hogy 
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valójában sajátos nevelést igényel-e egy gyermek vagy sem. A 
társadalom nem nézi jó szemmel azokat az eltéréseket, amelyek döntően 
befolyásolják a gördülékeny oktatási, illetve munkaerőpiaci szerepet, az 
egyén beilleszkedésének kérdésességét. További hátrányként jelenik 
mindemellett azon tényezők összesége, amely e területek szereplőinek 
hozzáállását, attitűdjét jelentik. Az oktatásban résztvevő tanítók, oktatók 
felelőssége, segítő szándéka mérvadó hatást gyakorol az oktatásban 
résztvevő tanulók, diákok életében. Az alapvető oktatási tevékenységen 
túl, nevelési és integrációs feladatok egészítik ki a mindennapi 
feladatokat, mely e csoportba tartozók esetében elsődleges. „Az integráció 
elfogadása kétoldalú szövetség; egyfelől érinti a sajátossággal 
rendelkezőket, másfelől a társadalom egészét” (Laki, 2009). 

A közoktatásban a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásban és 
nevelésben részesülnek, integrációjukat az intézmények biztosította 
lehetőségek teremtik meg. Tevékenységeik forrása még intézményfüggő, 
egyéni adottságok tükrében, sajátos helyzetük előtérbe helyezése mellett. 

A felsőoktatás ettől már eltérő, a hallgatók már önmagukat előtérbe 
helyezve, saját maguk döntésein alapulva vesznek részt az oktatás 
egészében, figyelembe véve fogyatékosságukat, egyéni/személyes 
problémáimat. Az intézmények a lehetőséget adják, és a segítséget 
ahhoz, hogy rendelkezésükre álljanak a fogyatékosságukból adódó 
hátrányaik kompenzálására szolgáló eszközök.  

„A fogyatékossággal élő fiatalok megjelenése a felsőoktatásban az 
ezredforduló környékén vett lendületet. A 29/2002. OM rendelet 
szabályozta a felsőoktatási intézményekbe felvételre jelentkezők körét, és 
értelmezte a fogyatékossággal élő hallgatók kategóriáját is” (Kiss, 2014). 

„A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján a 
fogyatékossággal élő hallgató részére biztosítani kell a fogyatékossághoz 
igazodó felkészítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtani neki 
ahhoz, hogy teljesíteni tudja a hallgatói jogviszonyából eredő 
kötelezettségeit. Indokolt esetben mentesíteni kell egyes tantárgyak, 
tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás kötelezettsége alól. Szükség 
esetén mentesíteni kell a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje 
alól. A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli 
beszámolón lehetővé kell tenni a segédeszköz – így különösen írógép, 
számítógép – alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli 
beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő 
felváltását” (Eurydice, 2019). 

A felsőoktatásban részvevő fogyatékossággal élő hallgatók száma 
elenyészőnek tekinthető az oktatási rendszer egészében, különösképpen a 
felsőoktatásban. 

Az alábbi ábrán látható az elmúlt 5 év fogyatékossággal élő hallgatóinak 
száma, aránya a nem fogyatékossággal élő hallgatók mellett. 
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2. sz. ábra. Oktatási intézményekben résztvevő fogyatékossággal élő 
hallgatók/tanév (fő)* 

 
Forrás: Oktatási adatok, OH, 2018. 

*A 2018-2019-es adat nem állt a rendelkezésre. 

 
A felsőoktatás fogyatékossággal élő hallgatóinak adatai önmagukban 

nem értelmezhetőek, összevetést az összfelvettekhez képest érdemes 
értelmezni. Ennek értelmében látható, hogy a felsőoktatásban bár 17 éve 
jelen lehetnek az érintettek, ennek ellenére igen alacsony számarányban 
vesznek részt a felsőoktatásban. Ez egyfajta hozománya a 
középoktatásnak, ahonnan meglehetősen alacsony számarányban lépnek 
be a fiatalok ezen intézmény falai közé, illetve már a középszintű, 
érettségit adó képzéseket sem jelennek meg a statisztikai számadatok 
mögött.  
 

3. sz. ábra. Oktatási intézményekben résztvevő összes hallgató (fő) 

320 124

306 524

295 316

287 018
283 350

2013-2014. 2014-2015. 2015-2016. 2016-2017. 2017-2018.

 
Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zoi007a.html 
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Az oktatási rendszer egészén áthat az sajátos nevelési igényű tanulók 

és a fogyatékossággal élő hallgatók problémájának megoldatlansága. A 
fogalmi kérdéseken túl, az integrációs és/vagy inkluzív képzések részbeni 
megvalósulása mellett számos tényező vár még megoldásra. Az 
oktatási/nevelési intézményrendszerünk, mely kétféle ágazik – ennek 
értelmében már a 19. század második felétől megjelennek a sajátos 
igényeket kielégítő speciális intézmények, amelyek ezen igényeket 
figyelembe véve magas szintű oktatást, illetve képzést biztosítottak 
minden időben. Az elv, miszerint az intézmények működnek – a 
hasonlóságon, azonos „problémákon” alapultak, annak a jegyében, hogy 
az elkülönített intézményekben ez erőteljesebben érvényre juthat. 
Mindamellett, hogy a társadalmi integráció is megvalósulhat. Ez utóbbi 
komoly dilemmákat okoz a mai napig valódi oktatási, nevelési 
feladatainkban. A lefektetett elvek, a diszkrimináció mentes gondolatok, 
nem minden esetben jelennek meg a szemléletben, ezáltal gyakorta 
érezzük a disszonáns állapotot.  

Az oktatási elveinkben először tehát a valódi integrációs szemléletet 
szükséges kialakítani. Az elfogadó és befogadó mechanizmus tényleges 
működését biztosítani egyéni, valamint közösségi szinten. Ezt egészíti ki 
az oktatási intézmények segítő, támogató funkciója, az inkluzívitást és 
egyben – megkockáztatható módon – az integrációt megvalósító 
mindennapok megerősítő mechanizmusai. Az elhatározás alapját képezi 
majd az a komplex, segítő típusú szemlélet, amely az egészséges 
társadalom felépülését elősegíti, támogatja.  
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